
Příloha č. 1. k závěrečné zprávě projektu „Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů, 

způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)“. 

 

Praktický výstup projektu: 

Pěstební doporučení pro zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou 

Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea) 

Z rozboru dostupných informací o chřadnutí jasanu způsobeného patogenem H. fraxineus a 

z výsledků řešeného projektu je zřejmé, že pěstební opatření můžou mít u stávající generace jasanů 

s největší pravděpodobností pouze zmírňující efekt. Výraznější pozitivní efekty lze očekávat 

pouze v případě utlumení rozvoje invazního patogena.  

Doporučení vhodných pěstebních zásahů vycházejí z hodnocení stupně zdravotního stavu jasanů 

dle certifikované metodiky Kučera et al. (2017).  

Tabulka 1: Skupiny jasanů dle zdravotního stavu  

 

Zásahy mají formu zdravotního výběru, který nahrazuje výběr pěstební. Při rozhodování o tom, 

které jasany v porostu ponechat (perspektivní jedinci), je kromě zdravotního stavu (tab. 1) 

důležitým ukazatelem také věk a vývojová fáze porostu (tab. 2).  

V porostech do fáze mlaziny, a to včetně, lze doporučit odstranění všech zjevně poškozených a 

hraničních jasanů (tab. 1, 2).  

V porostech středně starých, kromě zdravých a mírně poškozených jasanů uvažujeme i o 

dočasném ponechání části jasanů hodnocených jako hraniční (tab. 1, 2). U těchto jasanů (viz obr. 

1) je pravděpodobné postupné zhoršování zdravotního stavu v následujících letech. S ohledem na 

počet a rozmístění zbylých jedinců je vhodné je odstranit po cca pěti letech od prvního zásahu.  

V  dospívajících a dospělých porostech, by měli být ponechány pouze jasany zdravé (tab. 1; obr. 

3) a případně i mírně poškozené s nepozměněnou architekturou koruny (obr. 4). Odstraňovány 

jsou stromy hraniční (obr. 5) a zjevně poškozené.  

Ve středně starých porostech s větší hustotou a dostatkem perspektivních jedinců lze kromě 

zdravotního výběru aplikovat také zušlechťovací výběr.  

Ve smíšených porostech lze uplatnit druhový výběr, tedy upřednostnění všech v porostech se 

vyskytujících dřevin na úkor jasanu. Nicméně i zde by měli být z důvodu zachování populace 

jasanu ponecháni jedinci zdraví, případně mírně poškozeni s nepozměněnou architekturou koruny. 

Zdravotní stav Stav koruny Výskyt a podíl suchých větví 
Adventivní 

výhony 
Nekrózy 

Zdravý jedinec nenarušená koruna jen koncové větve do 10 % nejsou nejsou 

Mírně poškozený 
mírně narušená 

architektura  

koncové větve do 35 %, 

nosné větve jen ojediněle 
jednotlivě 

jednotlivě na star-

ších větvích  

Hraniční jedinec 
narušená 

architektura  

koncové větve do 50 %, nosné 

do 25 %, kosterní ojediněle 
do 25 % koruny 

jednotlivě také  

na letorostech  

Zjevně poškozený 

jedinec 

silně narušená 

architektura 

koncové větve nad 50 %, 

nosné nad 25 % 

více než 25 % 

koruny 
časté  



Tabulka 2: Schematicky naznačený postup zdravotního výběru v porostech různých vývojových 

fází zasažených chřadnutím jasanu 

Vývojová fáze 

porostu 
Výchovný zásah 

Jedinci 

ponecháváni*  

(perspektivní) 

Jedinci 

odstraňováni* 

(neperspektivní) 

Komentář k případným 

následným pěstebním 

opatřením 

Mladé do fáze 

mlaziny – nárosty, 

kultury 

Vzhledem k vysokému 

počtu jedinců převažuje 

zdravotní, negativní.  

zdraví a mírně 

poškození  

hraniční a zjevně 

poškození  

Po zásahu lze provést 

vylepšování nebo doplňování. 

V případě silného napadení i 

rekonstrukce. 

Středně staré do fáze 

kmenoviny – 

mlaziny, tyčkoviny, 

tyčoviny 

S ohledem na hustotu 

jedinců lze aplikovat 

kombinovaný výběr. 

zdraví, mírně 

poškození a 

hraniční* 

zjevně poškození 
Postupné přeměny výchovou 

nebo obnovou – podsadby. 

Dospělé – 

kmenoviny  

Kombinovaný výběr se 

zaměřením na zdravé a 

kvalitní jedince. 

zdraví a mírně 

poškození  

hraniční a zjevně 

poškození 

Postupná obnova za využití širší 

škály dřevin. Žádoucí je 

přirozená obnova zdravých 

(perspektivních) jasanů. 

* o odstranění rozhoduje stav a hustota resp. shlukování jedinců  

S ohledem na koncepci zásahu (zdravotní výběr) by jejich provedení měla předcházet terénní 

pochůzka. Jejím cílem bude zjištění zdravotního stavu porostu, a tím i odvození síly zásahu. 

Terénní pochůzku a vyznačení perspektivních, resp. neperspektivních jedinců je nejlépe provádět 

na jaře v období rašení, kdy je možné nejsnáze stanovit zdravotní stav jednotlivých stromů.  

Síla zásahu se v porostech vzhledem ke zdravotnímu stavu jasanu a podílu neperspektivních 

jedinců může pohybovat rámcově od 20-30% až po více než 90 %. V případech, že zásah nebude 

vyznačen, je nezbytné provést zaškolení pracovníků provádějících probírky.  

Pěstební zásahy by měly být provedeny neodkladně. Pouze v případě výrazně zhoršeného 

zdravotního stavu (vysoké procento neperspektivních jedinců) je lze odložit na časný podzim, kdy 

může na provedený zásah bezprostředně navázat následná obnova porostu (rekonstrukce) všude 

tam, kde po zásazích vzniknou porostní mezery nebo se vytvoří řediny. 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Mírně poškození jedinci (zelené šipky) a zjevně 

poškozeni jedinci k odstranění (červené šipky)  

 

 

Obr. 1: Zdravý jasan (zelená šipka), sousedící zjevně 

poškozený strom k odstranění (červená šipka) a hraniční 

jedinec k dočasnému ponechání (vlevo, žlutá šipka)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obr. 4: Mírně poškozený, vitální dospělý jedinec   

 

 

Obr. 3: Zdravý dospělý jedinec 

 

 

 

Obr. 5: Hraniční dospělý jedinec  


